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До, кмета на район СРЕДЕЦ - СО,
Уважаеми,
Казвам се Ангел Златанов и съм ПРОТИВ
мотивираното предложение за виза за
проектиране на "Колодрум Сердика преустройство
на вътрешното пространство, изграждане
на преместваем миникомплекс по футбол"!
1. Според мотивираното предложение,
изграждането на футболните игрища
изисква:
- преместване на кулата! Мястото на
кулата е съобразено с различните
дисциплини в колоезденето на писта,
както и с дължината
на пистата! След преместването на
кулата, КОЛОДРУМА,който е НАЦИОНАЛНА
СПОРТНА БАЗА и се стопанисва от
Национални Спортни
Бази ЕАД, няма да може да изпълнява
оснавната си функция, като спортен
обект предназначен за провеждане на
тренировки и състезания по пистово
колоездене.
- изграждане на футболните терени,
върху алеите и кръга за загрявка! Без
свободната площ с алеи, няма как
отборите,
които тренират или се състезават да
разположат своето оборудване, резервни
велосипеди и местата за отдих на
състезателите!
Това отново нарушава основната функция
на НАЦИОНАЛНИЯ СПОРТЕН ОБЕКТ "КОЛОДРУМ
СЕРДИКА"!
- изграждането на футболни игрища върху
свободната зона със съответната ограда
ще наруши видимостта на СЪСТЕЗАТЕЛИ,
ТРЕНЪОРИ,
СЪДИИ! МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКИПИ освен
ограничена видимост, ще бъдат и със
затруднено предвижване! Това отново
компромитира основната
функция на НАЦИОНАЛНИЯ СПОРТЕН ОБЕКТ
"КОЛОДРУМ СЕРДИКА", която е
специализирано безопасно място за
тренировки и състезания
по пистово колоездене!
- изграждането на огради около
игрищата, крепителни основи,

контейнери и др. във вътрешното
пространство на КОЛОДРУМА
въпреки зададените отстояния от края
на пистата застряшават здравето и
живота на колоездачите!
2. НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА "КОЛОДРУМ
СЕРДИКА" има историческа стойност за
основите на Колоездачния спорт в
България!
3. "КОЛОДРУМ СЕРДИКА" е единственият
колодрум на територията на столицата
на Република България и ако проекта се
реализира.
-Град с площ около 490 км2 няма да има
съоръжение за безопасно практикуване
на Колоездене!
-Град с гъстота на населението над 2500
човека/км2 ще се лиши от спортно
съоръжение за Олимпийски Спорт!
-Град с над 160 000 деца (до 15 год.) ще лиши
тези деца от избора им да развият една
от първите им двигателни култури! Малко
след като
проходим родителите ни купуват КОЛЕЛО
(велосипед)! Данните са взети от
кандидатурата на София за Европейска
Столица на Спорта 2018.
ТАМ "КОЛОДРУМ СЕРДИКА" е посочен като
КОЛОДРУМ с 5000 седящи места в централния
градски парк, който се реновира!!!!!!
стр.58 на кандидатурата тук:
http://aceseurope.eu/wp-content/uploads/2017/08/sofiabidfile.pdf
4. Аз ползвам КОЛОДРУМ СЕРДИКА въпреки
лошото му състояние, заради лошото
стопанисване от страна на НАЦИОНАЛНА
СПОРТНА БАЗА ЕАД.
Снимки в прикачения файл!
Кандидатурата на СОФИЯ 2018 в прикачен
файл.
Надявам се че Община Средец, ще защити
правото на гражданите на София да
практикуват любимия си спорт и да
гледат на живо състезания
по него и ще потърси отговорност от
Национална Спортна База ЕАД, за
състоянието на стопанисвания от нея
обект с основно предназначение,
ТРЕНИРОВКИ
И СЪСТЕЗАНИЯ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ НА ПИСТА!
В прикачен файл : Снимки на велосипеда
ми на Колодрума. Кандидатурата на
СОФИЯ 2018 .
С Уважение
А. Златанов

